
 
Радна тијела 27. сједница Скупштине Града  

  
 

Комисија за мјесне заједнице, називе улица и тргова. 
СРИЈЕДА 14.11.2018. у 12 часова  
ОДРЖАНА 
14. Приједлог одлуке о утврђивању назива улици у Мјесној заједници „Ада“. 
15. Приједлог одлуке о утврђивању назива улицама у Мјесној заједници „Дебељаци“. 
16. Приједлог одлуке о утврђивању назива улицама у Мјесној заједници „Карановац“. 
17. Приједлог одлуке о утврђивању назива улицама у Мјесној заједници „Драгочај“. 

  
 

Одбор за сарадњу са вјерским заједницама, невладиним организацијама, 
националним мањинама, другим удружењима грађана и за равноправност полова.  

СРИЈЕДА 14.11.2018. у 14 часова  
ОДРЖАНА 
28. Информација о годишњим активностима удружења грађана од интереса за град и о 

активностима осталих удружења грађана на подручју града Бањалуке. 
29. Информација о годишњим активностима удружења која окупљају припаднике 

националних мањина и вјерских заједница. 

   

Комисија за привреду и развој. 
ЧЕТВРТАК 15.11.2018. у 12 часова  
ОДРЖАНА 

5. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама. 

 
 
 

Одбор за здравство, школство и социјалну политику. 
ЧЕТВРТАК 15.11.2018. у 14 часова  
ОДРЖАНА 
30 Информација о стању наркоманије на подручју града Бањалуке и мјере за њено 

сузбијање. 
31. Информација о стању у области заштите дјеце од занемаривања и злостављања у 

граду Бањој Луци. 
32. Информација о стању у области старатељства над пунољетним лицима у граду 

Бањој Луци. 

 
 

Комисија за буџет и финансије.  
ПЕТАК 16.11.2018. у 12 часова  
НИЈЕ ОДРЖАНА ЗБОГ НЕДОСТАТКА КВОРУМА  
ЗАКАЗАНА ЗА УТОРАК 20.11.2018. године у 10 часова  
2. Приједлог закључка о прихватању Нацрта ребаланса буџета Града Бања Лука за 2018. 

годину. 
3. Приједлог одлуке о краткорочном задужењу Града Бања Лука. 
4. Приједлог закључка о прихватању Нацрта буџета Града Бања Лука за 2019. годину. 
18. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о одобравању зајма привредном друштву „Еко 

топлане Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука. 
19. Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања. 
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Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја. 
ПЕТАК 16.11.2018. у 15 часова  
ОДРЖАНА 

 5. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама. 
6. Приједлог одлуке о условима и начину одржавања јавних манифестација те 

кориштењу аудио и видео помагала у објектима и изван њих. 

 
Савјет за културу. 
ПОНЕДЈЕЉАК 19.11.2018. у 12 часова  
ОДРЖАНА 
27. Информација о стању културне дјелатности на подручју града Бања Лука у 2018. 

години. 

 
Комисија за  прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине. 
ПОНЕДЈЕЉАК 19.11.2018. у 13 часова  
ОДРЖАНА 
5. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама. 
6. Приједлог одлуке о условима и начину одржавања јавних манифестација те 

кориштењу аудио и видео помагала у објектима и изван њих. 
20. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора - под посебним условима: 

Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци. 
21. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора - под посебним условима: 

Иновационом центру Бања Лука. 
22. Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора - под посебним условима: 

ЈУ Бански двор – Културни центар Бања Лука.  
23. Приједлог одлуке о давању у закуп пословног простора који се налази у сутерену и 

подрумском дијелу објекта Музичког павиљона у парку „Петар Кочић“ у Бањалуци. 
24. Приједлог одлуке о продаји гараже непосредном погодбом Бори Попадић из Бање 

Луке. 
25. Приједлог одлуке о продаји гаража непосредном погодбом Слађани Савић из Бање 

Луке. 
33. Приједлог одлукe о губитку статуса непокретности у општој употреби земљишта 

означеног као  к.ч.бр. 194/179, уписана у зк.ул.бр. 1. к.о. Бањалука. 
34. Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о куповини 

земљишта ради изградње инфраструктурног објекта - сабраћајнице, односно огранка 
Улице Дујка Комљеновића у Бањалуци. 

35. Приједлог одлукe о давању сагласности на закључење Уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, између Града 
Бања Лука и Црнчевић (Лазо) Момчила из Бање Луке. 

 
 

Комисија за буџет и финансије.  
УТОРАК 20.11.2018. у 10 часова   
ОДРЖАНА 
2. Приједлог закључка о прихватању Нацрта ребаланса буџета Града Бања Лука за 2018. 

годину. 
3. Приједлог одлуке о краткорочном задужењу Града Бања Лука. 
4. Приједлог закључка о прихватању Нацрта буџета Града Бања Лука за 2019. годину. 
18. Приједлог одлуке о допуни Одлуке о одобравању зајма привредном друштву „Еко 

топлане Бања Лука“ д.о.о. Бања Лука. 
19. Приједлог одлуке о коначном отпису ненаплативих потраживања. 
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Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног 
насљеђа. 

УТОРАК 20.11.2018. у 12 часова  
7. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана насеља „Паприковац - 

Петрићевац“ - зона А. 
8. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана насеља „Чесма -  

Мађир 1“. 
9. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана „Малта 

1“ у Бањалуци. 
10. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана за 

простор између улица: Булевар цара Душана, Омладинске, Радоја Домановића, Бранка 
Мораче, Патре, Теодора Колокотрониса и лијеве обале Врбаса (радни назив: „Југ 7“). 

11. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта измјене дијела Регулационог плана 
стамбеног насеља Дракулић у Бањалуци. 

12. Приједлог закључка о утврђивању Нацрта Регулационог плана дијела насеља 
Драгочај. 

13. Иницијативе за измјену Регулационих планова: 
13.1. Иницијативa за измјену дијела Регулационог плана „Антена“. 
13.2. Иницијативa за измјену дијела Регулационог плана „Лауш 3“. 
13.3. Иницијативa за измјену дијела Регулационог плана „Нова Варош“ у Бањалуци. 
13.4. Иницијативa за измјену дијела Регулационог плана „Ада Дебељаци 3“ у 

Бањалуци. 

 
 

Комисија за избор и именовање, награде и признања. 
УТОРАК 20.11.2018. у 14 часова  
36. Приједлог рјешења о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе 

запослених у Градској управи Града Бањалука. 
37. Приједлог рјешења о разрјешењу начелника Одјељења за културу, туризам и 

социјалну политику Градске управе Града Бањалука. 
38. Приједлог рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за 

културу, туризам и социјалну политику Градске управе Града Бањалука. 

 
 
 


